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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 عباس خطاب عمران 51 مصطفى دمحم راضً 1

 احمد عباس حسٌن عباس 52 علً محسن عواد 2

 علً نعٌم بشٌر 53 حسٌن عالوي حسن بدع 3

 كرٌم لفته على 54 ولٌد خالد مهدي 4

 علً غنً داخل 55 سهاد كرم سالم 5

 علً عادل موسى 56 ناصر حسن سعٌد 6

 علً كاظم سلومً 57 حسن عبدهللا لفتة 7

 علً طه ٌاسٌن 58 احمد صباح مهدي 8

 خالد صالح حمادي 59 دمحم محسن منشد 9

 دمحم جمال خلف 62 سجاد كاظم حمٌد 12

 صادق طلب عبٌد 61 ٌاسر ثامر حسٌن 11

 ٌوسف جاسم سلطان 62 دمحم جاسم دمحم 12

 رزاق كامل جانً 63 ظافر سلمان حمد 13

 مرتضى احمد مناحً 64 حٌدر حسام صالح خضر 14

 حسن سلمان حسن 65 علً وهاب شاٌش 15

 علً إحسان جاسم 66 دمحم سالم كامل 16

 سعد جبار عبد عطشان 67 ابراهٌم جفرد مرموص 17

 عدنان فدعوس عبد هللا 68 حٌدر خماط طه 18

 مهند علً تومان 69 نائل حسٌن خشان 19

 كرار دمحم علً مهنه 72 حسٌن جحٌل كاظم 22

 حٌدر فرحان جثٌر 71 علً صالل ثجٌل 21

 ماجد عبد الرحمن علٌوي 72 حسٌن فالح حسن سربوت 22

 عادل لطٌف مطرود 73 رانٌة مجٌد ناٌف 23

 علً عبد هللا رزاق 74 حسٌن مهدي مرغٌل 24
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 كرار حٌدر خٌري 75 جواد كاظم عبٌد 25

 زٌنه قاسم رهٌف 76 اثٌر حٌدر دمحم 26

 حٌدر أبراهٌم عبد الرحمن 77 نور حسٌن جاسم 27

 خالد عبد طاهر حسٌن 78 صادق عبد القادر فاضل 28

 زكرٌا احمد فزع 79 ٌاس سعد عزٌز 29

 كمال صالل الحٌج 82 سجاد رعد هاشم 32

 جعفر عباس حسٌن دوٌرم 81 زٌنب عباس عبد الحسٌن 31

 بالل جمآل عبد الغنً 82 علً حسٌن طه 32

 اسامه كمال علً 83 ٌوسف هشام قمر 33

 مصطفى داود سلمان 84 حٌدر طالب حمزة 34

 وسام مهدي هادي 85 حسن عوٌد منٌجر 35

 علً محسن مطر 86 رحمان عبد الحسن مشهدي 36

 حٌدر دمحم جدي 87 عادل لؤي حمود 37

 نجم حسن منشد 88 احمد لٌث علً 38

 مهند عبدال دمحم 89 سهى فؤاد عكش 39

 مصطفى سلٌم كرٌم 92 دمحم طاهر كشاش 42

 رسل إبراهٌم نعمة 91 موسى جواد حسٌن 41

 علً دمحم رشٌد دمحم جواد 92 رام رعد فرحان 42

 بسام عباس مطٌر 93 كوثر سعد امنٌع 43

 عمار فالح حسن 94 المعتصم حاتم ذٌاب 44

 جٌار راشد عباس 45

 وسام جعفر هاشم 95

 باسم كرٌم دمحم 46

 فالح سلمان عمران وشرٌكه جعفر جابر جواد 47

 ٌوسف جعفر عارف 48

 حٌدر صبري حسن 49

 مهدي صالح ناصر 52


